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सपंादकीय 

 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

अमतृनादोपननषत्प्प्रनतपाद्य ंपरािरम ्॥ 

त्रपैदानन्दसाम्राज्य ंहृदद म ेभात ुसन्ततम ्॥ 

अमृतनादोपननषदात प्रनतपादन केलेल ेपरम अनवनाशी, नत्रपद-आनंदाचे साम्राज्य माझ्या 

हृदयात सतत प्रकाशमान रािावे. 

३९ श्लोकांचे ि ेउपननषद आि.े बुनिमान पुरुषाने शास्त्रांचे अध्ययन करून वारंवार त्प्यांचा 

अभ्यास करून ब्रह्मनवद्येच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न करावा अस ेसांगताना प्रत्प्यािार, ध्यान, प्राणायाम, 

िारणा, तका  आनण समािी िी योगाची सिा अगें सांगून प्राणायामाने दोष, िारणेने पापे भस्म 

करून प्रत्प्यािाराने ससंगा आनण ध्यानाने अनी्वरर गुण न्ट  करावेत असे सांगतात. त्प्यानंतर 

प्राणायामाददकांचे वणान करून प्रणवाचे ध्यान सांनगतले आि.े प्रणवच्या मात्रांनवषयी सनवस्तर 

वणान केलेल े ददसते. पंचप्राणांचे रंगाददकांचे वणान करून प्राण या मंडलास म्िणजे पंचभौनतक 

शरीर, वायुमंडळ, हृदयाददक दारे यांना भेदनू मस्तकात जातो तेव्िा योगी मृत झाला तरी तो 

पुन्िा जन्म घेत नािी असे सांगून उपननषद संपन्न िोते. प्रणवनादाने मोिप्राप्ती सांनगतल्यामुळे 

यास अमतृनादोपननषद म्िटंल ेआि.े 

eBook Publication Pvt. Ltd.®
  या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्याचे मान्य केल ेत्प्याबद्दल 

मी त्प्यांचा नवशेष आभारी आि.े वाचकांना ि ेछोटेखानी अप्रनसि  उपननषद आवडले, अशी आशा 

व्यक्त करतो. बाकी यशापयशबद्दलच्या अवघ्या आशा श्रीरामापाण !!  

डॉ.नीलशे जोशी  

दत्त जयंती, ३ नडसेंबर २०१६ 
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अमतृनादोपननषत ्

--------------------------------------------------------------- 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

अमतृनादोपननषत्प्रनतपाद्य ंपराक्षरम ्॥ 

त्रपैदानन्दसाम्राज्य ंहृदद म ेभात ुसन्ततम ्॥ 

अमृतनादोपननषदात रनतपादन केलेल ेपरम अनिनाशी, नत्रपद-आनंदाचे साम्राज्य माझ्या 

हृदयात सतत रकाशमान राहािे. 

॥ शानन्तपाठः ॥ 

ॐ सह नािित ु। सह नौ भनुकु्त । सह िीय ंकरिािह ै। तजेनविनािधीतमवत ुमा निनिषािह ै॥ 

ॐ शानन्तः शानन्तः शानन्तः ॥ 

ह ेपरमशे्वरा ! बरोबर असलले्या आमहां दोघांचे (गुरु ि नशष्य यांचे) रक्षण करािे. 

बरोबर असलले्या आमहां दोघांचे पालन करािे. आमही दोघांनी बरोबरीने पराक्रम करािा. 

आमचे अध्ययन तेजविी होिो आनण आमहां दोघांमध्ये कधीही नििषेाची भािना ननमााण होऊ 

नये. 

नत्रनिध तापांची शांती होिो. 

=== 

शास्त्राण्यधीत्प्य मधेािी अभ्यवय च पनुः पनुः । 

परम ंब्रह्म निज्ञाय उल्काित्तान्यथोत्प्सजृते ्॥ १ ॥ 

बुनिमान पुरुषाने शास्त्राचें अध्ययन करून िारंिार त्प्यांचा अभ्यास करून ब्रह्मनिद्येच्या राप्तीस 

परम कारणीभूत या निजेसमान चमकणारे, क्षणभर रकाशी जीिन व्यथा घालिू नये. 
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ओङ्काररथमारुह्य निष्णु ंकृत्प्िाथ सारनथम ्। 

ब्रह्मलोकपदान्िषेी रुद्राराधनतत्प्परः ॥ २ ॥ 

ॐकाररूपी रथात बसून भगिान निष्णूंना सारथी करून ब्रह्मलोकाच्या यथाथा मागााचे अन्िेषण 

करीत भगिान रुद्रांच्या आराधनेत तत्प्पर व्हािे. 

तािद्रथने गन्तव्य ंयािद्रथपनथ नवथतः । 

नवथत्प्िा रथपथवथान ंरथमतु्प्सजृ्य गच्छनत ॥ ३ ॥ 

तोपयंत रथाने जािे, जोपयंत रथाने जाण्यास योग्य मागा असेल. पण जेव्हा तो मागा पूणा होईल, 

तेव्हा त्प्या रथमागाािर उभ्या असलले्या रथास सोडून वितः पुढे जािे. 

मात्रानलङ्गपद ंत्प्यक्तत्प्िा शब्दव्यञ्जनिर्जातम ्। 

अविरेण मकारेण पद ंसकू्ष्म ंच गच्छनत ॥ ४ ॥ 

ॐकाराच्या अकार, इत्प्यादी मात्रा, जागररतवथान इत्प्यादी ललंगपद यांचा त्प्याग करून 

विररनहत (केिळ नादरूप) मकारपदाने (त्प्याच्या नादाने) अत्प्यंत सूक्ष्मपदास (तुरीयपदास) राप्त 

करतो, जे पद शब्द-वं्यजनाने व्यिहार होणाऱ्या रपंचाहून पर आह.े 

शब्दाददनिषयाः पञ्च मनश्चिैानतचञ्चलम ्। 

नचन्तयदेात्प्मनो रश्मीन्रत्प्याहारः स उच्यत े॥ ५ ॥ 

शब्द, वपशा इत्प्यादी पाच निषय, त्प्यांचे ग्रहण करणारी इंदद्रये आनण अनतशय चंचल मन ह े

आत्प्माच्या दकरणानंी रकानशत झालेल ेआहते अस ेलचंतन करािे, यालाच ‘रत्प्याहार’ अस े

महणतात. 

रत्प्याहारवतथा ध्यान ंराणायामोऽथ धारणा । 

तका श्चिै समानधश्च षडङ्गो योग उच्यत े॥ ६ ॥ 

रत्प्याहार, ध्यान, राणायाम, धारणा, तका  आनण समाधी ही योगाची सहा अंगे मानली जातात. 
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यथा पिातधातूना ंदह्यन्त ेधमनान्मलाः । 

तथनेन्द्रयकृता दोषा दह्यन्त ेराणधारणात ्॥ ७ ॥ 

जसे पिातािरील सोने इत्प्यादी धातंूिरील अशिुी, मळ हा अग्नीमध्ये तापिल्यामुळे जळून 

जातो, तसे इंदद्रयांनी उत्प्पन्न केलेल ेदोष राणायामाने जळून जातात, भवम होतात. 

राणायामदैाहदे्दोषान्धारणानभश्च दकनल्बषम ्। 

रत्प्याहारेण ससंगाान ्ध्यानेनानीश्वरान्गणुान ्॥ ८ ॥ 

राणायामाने (इंदद्रयगत) दोष, धारणेने (इंदद्रयभोग- िासनोत्प्पन्न) पाप ेजाळून भवम करािीत. 

रत्प्याहाराने संसगा आनण ध्यानाने अनीश्वर गुणांचे भवम करािे. 

दकनल्बष ंनह क्षय ंनीत्प्िा रुनचरं चिै नचन्तयेत ्॥ ९ ॥ 

अशारकारे इंदद्रयिश पापे ि त्प्यांच्या संवकारांचा नाश करून आराध्य मनोहर विरूपाचे लचंतन 

करािे. 

रुनचरं रेचकं चिै िायोराकषाण ंतथा  

राणायामास्त्रयः रोक्ता रेचपरूककुमभकाः ॥ १० ॥ 

त्प्या मनोहर विरूपाचे लचंतन करताना िायूला बाहरे सोडणे (रेचक), आत घेण े(पूरक) आनण 

नवथर करणे (कंुभक) अशारकारे रेचक,पूरक ि कंुभक असा तीन रकारचा राणायाम सांनगतला 

आह.े 

सव्याहृलत ंसरणिा ंगायत्रीं नशरसा सह । 

नत्रः पठेदायतराणः राणायामः स उच्यत े॥ ११ ॥ 

जेव्हा व्याहृती1 सनहत गायत्री मंत्राचा2 नशरोभागासह रेचक,परूक ि कंुभक करताना तीन िेळा 

पाठ केला जातो, तेव्हा त्प्यास ‘राणायाम’ महणतात. 

 

 

                                                           
1 ॐभूः, ॐभुिः, ॐविः, ॐमहः, ॐजनः, ॐतपः, ॐसत्प्यम् अशारकारे 
2 ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभुािः विरोम् असा 
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उनत्प्क्षप्य िायमुाकाश ेशनू्य ंकृत्प्िा ननरात्प्मकम ्। 

शनू्यभाि ेननयञु्जीयाद्रेचकवयेनत लक्षणम ्॥ १२ ॥ 

राणिायूस आकाशात (महणजे बाहरे) काढून हृदयास िायुशून्य, लचंतनशून्य करून शून्यभािात 

मनास एकाग्र करण,े ह ेरेचक राणायामाचे लक्षण आह.े 

नोच््िसनेन्ानचु््िसने्निै गात्रानण च न चालयते ्। 

एि ंिायुग्राहीतव्यः परूकवयनेत लक्षणम ्॥ १३ ॥ 

श्वास आत घेऊ नये, बाहरेही सोडू नये आनण शरीराची हालचालदखेील करू नये, अशारकारे 

राणिायू आत खेचून घ्यािा, ह ेपुरक राणायामाचे लक्षण आह.े 

िक्तत्रणेोत्प्पलनालने िायु ंकृत्प्िा ननराश्रयम ्

एि ंिायुग्राहीतव्यः कुमभकवयेनत लक्षणम ्॥ १४ ॥ 

मनुष्य ज्यारमाणे मखुाने कमळाच्या ननलकेतून पाणी खेचतो; त्प्यारमाणे ननराश्रय िायू करून 

आतमध्ये राणिायू धरून ठेिणे ह ेकंुभक राणायामाचे लक्षण आह.े 

अन्धित्प्पश्य रूपानण शणृ ुशब्दमकणाित ्। 

काष्ठित्प्पश्य त ेदहे ंरशान्तवयनेत लक्षणम ्॥ १५ ॥ 

(जगात ददसणारी) रूप ेआंधळ्यारमाणे पहा, बनहऱ्यारमाणे शब्द (आिाज) ऐका, लाकडारमाणे 

दहेाकड ेपहा. (थोडक्तयात रूप, शब्द, शरीर ह ेसखुदःुखाने रभानित न होणे) ह े‘रशांताचे’ 

लक्षण आह.े 

मनः सङ्कल्पकं ध्यात्प्िा सनंक्षप्यात्प्मनन बनुिमान ्। 

धारनयत्प्िा तथाऽऽत्प्मान ंधारणा पररकीर्ताता ॥ १६ ॥ 

बुनिमान मनुष्याने मनास संकल्पविरूप मानून त्प्यास आत्प्मयात निलीन करून बुिी 

परमात्प्मयाच्या लचंतनात लािणे, यालाच ‘धारणा’ महणतात. 
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आगमवयानिरोधेन ऊहन ंतका  उच्यत े। 

सम ंमन्यते य ंलब्ध्िा स समानधः रकीर्तातः ॥ १७ ॥ 

िेदाददक शास्त्रांच्या अनुकूल संयुनक्तक निचारास ‘तका ’ महणतात. ज्या नवथतीच्या राप्तीनंतर 

अन्य सिा राप्त होणाऱ्या गोष्टींचा अिमान केला जातो, त्प्या नवथतीला ‘समाधी’ महणतात. 

भनूमभाग ेसम ेरमय ेसिादोषनििर्जात े। 

कृत्प्िा मनोमयीं रक्षा ंजप्त्िा चिैाथ मण्डल े॥ १८ ॥ 

समान, रमणीय,(कीटकाददक) सिा दोषरनहत जनमनीिर (ददग्बंधाददकांनी) मनाची रक्षा करीत 

(यदतेन्मण्डलं तपनत...इत्प्यादी) मंडल-ब्राह्मणाचा जप करािा. 

पद्मकं विनवतकं िानप भद्रासनमथानप िा । 

बद्धध्िा योगासन ंसमयगतु्तरानभमखुनवथतः ॥ १९ ॥ 

पद्मासन, विनवतकासन ककंिा भद्रासन यांपैकी कोणत्प्यातरी योग्य आसनात बसून उत्तरददशेकड े

मुख करािे. 

नानसकापटुमङ्गलु्या नपधायकेैन मारुतम ्। 

आकृष्य धारयदेलग्न ंशब्दमिेानभनचन्तयेत ्॥ २० ॥ 

एका बोटाने एक नाकपुडी बंद करून दसुऱ्या नाकपुडीने श्वास घेऊन दोन्ही नाकपुड्या बंद करून 

राणिायू आत धरून ठेिािा, त्प्यािेळी तेजोमय ओंकार शब्दाचे लचंतन करािे. 

ओनमत्प्यकेाक्षरं ब्रह्म ओनमत्प्यकेेन रेचयते ्। 

ददव्यमन्त्रणे बहुधा कुयाादात्प्ममलच्यनुतम ्॥ २१ ॥ 

ॐ ह ेएकाक्षर ब्रह्मच आह.े ॐ या एकाक्षर ब्रह्माचे लचंतन करीत रेचक करािे. अशारकारे अनेक 

िेळा या ददव्य-रणि मंत्राने (राणायाम करीत) आपल्या नचत्तातील मळ दरू करािा. 
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पश्चाद्धध्यायते पिूोक्त ंक्रमशो मन्तरं् ननर्दाशेत।् 

वथलूानतवथलूमात्राया ंनानतनधू्िामनतक्रमः ॥ २२ ॥ 

त्प्यानंतर पूिी सांनगतलेल्या (अकार-उकार-मकार-लबंद-ूनादरूप) रणिमंत्राचे ध्यान करािे. 

अशारकारे रणिगभा राणायाम वथूलानतवथलूमात्रेहून3 अनधक कधीही करू नये. 

नतयागधू्िामधो दलृष्ट ंनिननधााया महामनतः । 

नवथरः वथायी निननष्कमप् ंसदा योग ंसमभ्यसते ्॥ २३ ॥ 

परम बुनिमान साधकाने आपली दषृ्टी समोर, िर अथिा खाली नवथर करून नवथरतापूिाक 

हालचाल न करता योगाचा अभ्यास करािा. 

तालमात्रानिननष्कमपो धारणायोजन4ं तथा । 

िादशमात्रो5 योगवत ुकालतो ननयमः वमतृः ॥ २४ ॥ 

हा योग तालिृक्षारमाणे कमी िेळात फळ दणेारा आह ेआनण याची धारणा नेहमी योजनापूिाक 

केली पानहजे. १२ मात्राचंा योग दखेील काळानुसार नननश्चत सांनगतला आह.े 

 

                                                           
3 वथूलानतवथलूमात्रा- एका िेळी अकार-उकार-मकार-लबंद-ूनादरूप रणिगभा राणायामाच्या ८० आिृत्प्यांना ‘वथूलमात्रा’ महणतात. 

o एकदाच राणिायू अडिून धरून ८० िेळा रणिजप करणे, यास ‘अनतवथूलमात्रा राणायाम’ महणतात. 

o या अनतवथूलमात्रा राणायामाच्या ८० आिृत्त्या करणे, यास ‘वथूलानतवथूलमात्रा राणायाम’ महणतात. 

याहून अनधक राणिायू अडिून धरणे ककंिा याहून अनधक आिृत्त्या करणे हाननकारक आह.े 

राणायाम पहाटे, दपुारी, सायंकाळी ि मध्यरात्री असा चार िेळा नेहमी करािा. 

4 धारणायोजनम ्– योगाची धारणा नेहमी योजनापूिाक केली पानहजे; याच अथा असा की, सुरिातीस जेिढा रणिजप केला, तेिढाच 

पुढे चालू ठेिािा ककंिा त्प्याहून िाढनिला तरी चालेल; पण कमी करू नये ककंिा मध्येच सोडून देऊ नये. यालाच ‘योजनापूिाक 

राणायाम’ महणतात. 
5 िादशमात्रो योगवत ुकालतो ननयमः- १२ मात्रांची आिृत्ती महणजे रणिमंत्राच्या अ-उ-म-नाद यांच्या ४ मात्रा आनण रेचक-पूरक-

कंुभक या तीन राणायामात रत्प्येकी ४ मात्रा नमळिून १२ मात्रा आितृ्ती होतात. 

आता या १२ मात्रांचा काळ नननश्चत करािा, याचा अथा असा की, एका मात्रेस जेिढा िेळ ददला जाईल, तेिढाच 

िेळ दसुऱ्या मात्रेस ददला जािा. एक मात्रा झटपट, तर दसुरी मात्रा बराच िेळ अशारकारे करू नये. मात्रा उच्चारणात समानता 

असािी, असे येथे सांगायचे आह.े 
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अघोषमव्यञ्जनमविरं च अकण्ठताल्िोष्ठमनानसकं च । 

अरेफजातमभुयोष्मिर्जात ंयदक्षरं न क्षरत ेकदानचत॥् २५ ॥ 

हा रणि नामक घोष बाह्य रयत्नाने उच्चारला जात नाही. हा वं्यजन नाही, विर नाही, कंठ, 

तालू, ओष्ठ, नानसका यांिारे दखेील उच्चारला जात नाही. हा रेफजातीय (महणजे मूधाा उच्चाररत) 

नाही. दोन्ही ओठांतील दतं वथानातूनही याचा उच्चार होत नाही. हा ॐकार अक्षर आह.े हा 

कधीही क्षर –नाश पाित नाही. 

यनेासौ पश्यत ेमाग ंराणवतने नह गच्छनत । 

अतवतमभ्यसनेन्नत्प्य ंसन्मागागमनाय ि ै॥ २६ ॥ 

योगी ज्या मागाास पाहतो, राण त्प्याच मागााने (मनासह) गमन करतो. महणूनच राण श्रेष्ठ 

मागााने जािा यासाठी नेहमी योगाभ्यास केला पानहजे. 

 

हृद्द्वारं िायिुारं च ऊधािारमतः परम ्। 

मोक्षिारं नबल ंचिै सनुषरं मण्डल ंनिदःु ॥ २७ ॥ 

हृदयिार हचे राणिायूचे रिेशिार आह.े यािारेच राण सुषुम्ना नामक मागाात रिेश करतो. 

याच्यािर ऊध्िागमनाचा मागा आह.े सिाात िर (सुषुम्नामागाात) मोक्षिार आह.े तेच ‘ब्रह्मरंध्र’ 

होय, यालाच ‘सूयामंडल’ महणतात. 

भय ंक्रोधमथालवयमनतविप्नानतजागरम ्। 

अत्प्याहारमनाहारं ननत्प्य ंयोगी नििजायेत ्॥ २८ ॥ 

भय, क्रोध, आळस, अनतझोप, अनतजागरण, अनतभोजन, अनतउपाशी राहणे या गोष्टी 

योगीजनांनी टाळल्या पानहजेत. 

अनेन निनधना समयनग्नत्प्यमभ्यसतः क्रमात ्। 

वियमुत्प्पद्यत ेज्ञान ंनत्रनभमाासनैा सशंयः ॥ २९ ॥ 

यथानिधी योग्यरकारे नेहमी क्रमशः जो योगाभ्यास करतो, त्प्याला तीन मनहन्यात ज्ञानाची 

राप्ती होते यात संशय नाही. 
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चतरु्भाः पश्यत ेदिेान्पञ्चनभवतलु्यनिक्रमः । 

इच्छयाप्नोनत कैिल्य ंषष्ठ ेमानस न सशंयः ॥ ३० ॥ 

चार मनहन्यात तो दिेांना पाहू शकतो, पाच मनहन्यात दिेांरमाणे शनक्तशाली बनतो आनण 

सहाव्या मनहन्यात इच्छा असले तर कैिल्याची राप्ती होते यात संशय नाही. 

पार्थािः पञ्चमात्रवत ुचतमुाात्रवत ुिारुणः । 

आग्नयेवत ुनत्रमात्रोऽसौ िायव्यवत ुनिमात्रकः ॥ ३१ ॥ 

पृथ्िी तत्त्िाच्या धारणचे्या िेळी रणिाच्या पाच मात्रा, जलतत्त्िाच्या धारणेिेळी चार मात्रा, 

अनग्नतत्त्िाच्या धारणेिेळी तीन मात्रा, िायुतत्त्िाच्या धारणेिेळी दोन मात्रांचे लचंतन करािे. 

 

एकमात्रवतथाकाशो ह्यधामात्र ंत ुनचन्तयेत ्। 

नसलि ंकृत्प्िा त ुमनसा नचन्तयदेात्प्मनात्प्मनन ॥ ३२ ॥ 

आकाशतत्त्िाच्या धारणेिेळी एक मात्रा, रणिरूपात अधामात्रेचे लचंतन करािे. मनाने (शरीरात 

पायापासून मवतकापयंत पृथ्िी इत्प्यादी तत्त्िांची) धारणा करून (पंचभूतांचे) आत्प्मयाने 

आत्प्मयाच्या रठकाणी लचंतन करािे. 

लत्रशंतप्िााङ्गलुः राणो यत्र राणः रनतनष्ठतः । 

एष राण इनत ख्यातो बाह्यराणः सः गोचरः ॥ ३३ ॥ 

तीस अंगुल ेलांब राण (श्वास) ज्यामध्य ेरनतनष्ठत आह,े तोच हा ‘राण’ नािाने रनसि आह ेआनण 

जो बाह्यराण आह,े तोच इंदद्रयगोचर आह.े 

अशीनतश्च शत ंचिै सहस्रानण त्रयोदश । 

लक्षश्चकैोनप ननःश्वास अहोरात्ररमाणतः ॥ ३४ ॥ 

(या बाह्यराणात) एक लाख तेरा हजार सहाशे ऐंशी (१,१३,६८०) इतके ननःश्वासांचे एका 

ददिसरात्रींमधील रमाण मानले जाते. 
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राण आद्यो हृदद वथान ेअपानवत ुपनुगुाद े। 

समानो नानभदशे ेत ुउदानः कण्ठमानश्रतः ॥ ३५ ॥ 

आददराण हृदयात, अपान गुदवथानी, समान नानभवथानी, उदान कंठवथानी असतो. 

व्यानः सिषे ुचाङ्गषे ुसदा व्याितृ्प्य नतष्ठनत । 

अथ िणाावत ुपञ्चाना ंराणादीनामनकु्रमात ्॥ ३६ ॥ 

व्यान सिा अंगांमध्य ेसिादा व्यापून असतो. आत क्रमशः राण इत्प्यादी पाच िायूंचे रंग सांगत 

आहते. 

रक्तिणो मनणरख्यः राणिायुः रकीर्तातः । 

अपानवतवय मध्य ेत ुइन्द्रगोपसमरभः ॥ ३७ ॥ 

राणिायू लाल रंगाच्या मण्यासारखा सांनगतला आह,े तर अपानिायू गुदिारामध्ये ‘इंद्रगोप’ 

नामक मृगदकड्यासारखा लालसर असतो. 

समानवत ुियोमाध्य ेगोक्षीरधिलरभः । 

आपाण्डुर उदानश्च व्यानो ह्यर्चावसमरभः ॥ ३८ ॥ 

नाभीच्या मध्यभागी समानिायू गाईच्या दधुासारखा ककंिा वफरटकमण्यासारखा पांढरा असतो. 

उदानिायू धूसर रंगाचा, तर व्यानिायू अनग्ननशखसेारखा रकाशमान असतो. 

यवयेद ंमण्डल ंनभत्प्िा मारुतो यानत मधूानन । 

यत्र तत्र नम्रयिेानप न स भयूोऽनबजायत े। 

न स भयूोऽनभजायत इत्प्यपुननषत ्॥ ३९ ॥ 

ज्याचा राण या मंडलास (पंचभूतात्प्मक शरीर, िायुवथान, हृदयाददक िारे यांना) भेदनू 

मवतकात जातो, तो योगी कोठेही मृत झाला तरी तो पुन्हा जन्म घेत नाही, तो पुन्हा जन्म घेत 

नाही. 

अशारकारे ह ेउपननषद पूणा झाल.े 
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॥ शानन्तपाठः ॥ 

ॐ सह नािित ु। सह नौ भनुकु्त । सह िीय ंकरिािह ै। तजेनविनािधीतमवत ुमा निनिषािह ै॥ 

ॐ शानन्तः शानन्तः शानन्तः ॥ 

॥ इनत अमतृनादोपननषत्प्समाप्ता ॥ 

================================== 
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अकारादिश्लोकक्रमसूची 

श्लोक  श्लो.क्र. प.ृक्र.  श्लोक  श्लो.क्र. प.ृक्र. 
अघोषमव्यञ्जनमस्वरं च 25 7  पद्मकं स्वस्स्िकं वापप  19 5 

अिस्िमभ्यसेस्ननत्यं  26 7  परमं ब्रह्म पवज्ञाय  1 1 

अत्याहारमनाहारं ननत्य ं 28 7  पश्चाद्ध्यायेि पूवोक्ि ं 22 6 

अथ वर्ाास्िु पञ्चानां   36 9  पार्थावः पञ्चमात्रस्िु    31 8 

अनेन पवर्िना सम्यग ् 29 7  प्रत्याहारस्िथा ्यान ं 6 2 

अनिवत्पश्य रूपाणर्  15 4  प्रत्याहारेर् संसगाान ् 8 3 

अपानस्िस्य म्ये  37 9  प्रार् आद्धयो हृदि स्थाने 35 9 

अरेफजािमुभयोष्मवस्जाि ं 25 7  प्रार्ायामास्त्रयः प्रोक्िा  10 3 

अशीनिश्च शिं चवै  34 8  प्रार्ायामैिाहेद्दोषान ् 8 3 

अस्वरेर् मकारेर् पिं  4 2  बद्ध्वा योगासनं   19 5 

आकृष्य िारयेिस््नं   20 5  ब्रह्मलोकपिानवेषी   2 2 

आगमस्यापवरोिेन  17 5  भयं क्रोिमथालस्यम 28 7 

आ्नेयस्िु त्रत्रमात्रोऽसौ 31 8  भूममभागे समे रम्ये   18 5 

आपाण्डुर उिानश्च  38 9  मनः सङ्कल्पकं ्यात्वा  16 4 

इच्छयाप्नोनि कैवल्यं  30 8  मात्रामलङ्गपिं त्यक्त्वा  4 2 

उस्त्िप्य वायुमाकाश े 12 4  मोिद्धवारं त्रबलं चवै  27 7 

एकमात्रस्िथाकाशो   32 8  यत्र ित्र मियेद्धवापप  39 9 

एवं वायुर्ग्ाहीिव्यः  13 4  यथा पवाििािूनां  7 3 

एवं वायुर्ग्ाहीिव्यः  14 4  यस्येिं मण्डलं मभत्वा  39 9 

एष प्रार् इनि ख्यािो 33 8  येनासौ पश्यिे माग ं 26 7 

ओङ्काररथमारुह्य  2 2  रक्िवर्ो मणर्प्रख्यः  37 9 

ओममत्येकािरं ब्रह्म   21 5  रुर्चरं रेचकं चवै   10 3 

काष्ठवत्पश्य िे िेहं  15 4  लिश्चकैोपप ननःश्वास   34 8 

ककस्ल्बषं दह ियं  9 3  वक्त्ररे्ोत्पलनालेन  14 4 

कृत्वा मनोमयीं रिां  18 5  व्यानः सवेषु चाङ्गेषु  36 9 

चिुमभाः पश्यिे िेवान 30 8  शब्िादिपवषयाः पञ्च   5 2 

र्चनियेिात्मनो रश्मीन ् 5 2  शास्त्राण्यिीत्य मेिावी  1 1 

िथेस्नियकृिा िोषा  7 3  शूनयभावे ननयुञ्जीया 12 4 
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िका श्चवै समार्िश्च  6 2  समं मनयेि यं लब््वा   17 5 

िालमात्रापवननष्कम्पो  24 6  समानस्िु द्धवयोमा् ये   38 9 

िाविथेन गनिव्यं   3 2  समानो नामभिेश ेिु  35 9 

नियागू्वामिो दृस्ष्टं  23 6  सव्याहृनि ंसप्रर्वां  11 3 

त्रत्रशंत्पवााङ्गुलः प्रार्ो  33 8  मसपध ंकृत्वा िु मनसा   32 8 

त्रत्रः पठेिायिप्रार्ः  11 3  स्स्थत्वा रथपथस्थानं  3 2 

दिव्यमनत्ररे् बहुिा   21 5  स्स्थरः स्थायी पवननष्कम्पं   23 6 

द्धवािशमात्रो  योगस्ि ु 24 6  स्थलूानिस्थलूमात्रायां   22 6 

िारनयत्वा िथाऽऽत्मानं  16 4  स्वयमुत्पद्धयिे ज्ञानं    29 7 

न स भूयोऽमभजायि   39 9  हृद्द्वारं वायुद्धवारं च  27 7 

नामसकापुटमङ्गुल्या  20 5     

नोच््वसेननानुच््वसेननैव  13 4     
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३९ श्लोकाांचे ह े उपननषद आहे. बुनिमान पुरुषाने शास्त्ाांचे अध्ययन करून 

वारांवार तयाांचा अभ्यास करून ब्रह्मनवद्येच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न करावा असे साांगताना 

प्रतयाहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तकक  आनण समाधी ही योगाची सहा अांगे साांगून 

प्राणायामाने दोष, धारणेने पापे भस्म करून प्रतयाहाराने सांसगक आनण ध्यानाने 

अनीश्वर गुण नष्ट करावेत असे साांगतात. तयानांतर प्राणायामाददकाांचे वणकन करून 

प्रणवाचे ध्यान साांनगतले आह.े प्रणवच्या मात्ाांनवषयी सनवस्तर वणकन केलेले ददसते. 

पांचप्राणाांचे रांगाददकाांचे वणकन करून प्राण या मांडलास म्हणजे पांचभौनतक शरीर, 

वायुमांडळ, हृदयाददक दारे याांना भेदनू मस्तकात जातो तेव्हा योगी मृत झाला तरी 

तो पुन्हा जन्म घेत नाही असे साांगून उपननषद सांपन्न होते. प्रणवनादाने मोक्षप्राप्ती 

साांनगतल्यामुळे यास अमृतनादोपननषद म्हांटले आह.े  

डॉ. नीलशे जोशी 

गढुीपाडवा, ८ एनप्रल २०१६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


